A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA BENTO XVI
NO FINAL DA CONCELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
DE BEATIFICAÇÃO DOS MÁRTIRES JOSEP TÁPIES
E SEIS COMPANHEIROS SACERDOTES
E DE MARIA DE LOS ÁNGELES GINARD MARTÍ
29 de Outubro de 2005

Queridos irmãos e irmãs!
No final desta celebração eucarística, durante a qual foram beatificados os mártires Josep Tápies
e seis companheiros sacerdotes, e a mártir Maria de los Ángeles Ginard Martí, sinto-me feliz por
me unir a vós que viestes de diversas partes para lhes prestar homenagem. Saúdo com afecto os
meus Irmãos Bispos, as distintas Autoridades e também os sacerdotes, os religiosos e os fiéis
aqui presentes.
Os sacerdotes exemplares da Diocese de Urgell imolaram a sua vida durante a perseguição
religiosa na Espanha por fidelidade ao ministério sacerdotal, que exerceram com grande
dedicação nas comunidades paroquiais que lhes tinham sido confiadas. Dando testemunho da
sua condição sacerdotal e perdoando os seus perseguidores, deram a vida invocando o Rei do
Universo.
Que eles intercedam pela Diocese de Urgell e pelas outras Dioceses espanholas, pelas vocações
sacerdotais e religiosas, e pelo crescimento de todos os fiéis nas virtudes cristãs!
A nova beata, que nasceu na Diocese de Maiorca e pertencia às Irmãs Zeladoras do Culto
Eucarístico, sofreu o martírio em Madrid durante a mesma perseguição. Totalmente dedicada ao
Senhor na vida religiosa, transcorria longas horas em adoração ao Santíssimo Sacramento, sem
descuidar o seu serviço à comunidade. Preparou-se assim para oferecer a própria vida como
expressão suprema de amor a Cristo.
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Estes novos beatos são para todos nós um exemplo vivo da identidade sacerdotal e de
consagração religiosa. Demos graças a Deus pelo grande dom destas testemunhas heróicas da
fé.
Beatos Josep Tápies e companheiros, e beata Maria de los Ángeles, rezai pelas comunidades
eclesiais de Urgell, de Maiorca e de toda a Espanha! Amém.
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